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Studium Wiary  
i Szkoła Katechetów Parafialnych 

zaproszenie na edycję w KATOWICACH i podstawowe informacje 
 

www.skp.centrum.katowice.pl  
 

Idea 
Wszystkich zainteresowanych pogłębieniem zrozumienia własnej wiary, a zwłaszcza 

osoby już posługujące w parafiach jako liderzy, animatorzy, odpowiedzialni za grupy, 
wspólnoty itd. zapraszamy do udziału w czterosemestralnym Studium Wiary (Szkole Ka-
techetów Parafialnych).  

W studium będzie można uczestniczyć albo w całości, albo w dowolnie wybranych z 
programu zajęciach.  

Całość programu obowiązuje kandydatów do diakonatu stałego, dla których studium jest częścią 
przygotowania do święceń. Kandydaci na katechetów parafialnych zobowiązani są do udzia-
łu w 2/3 zajęć, a jedni i drudzy – do egzaminów z części przedmiotów. Kandydaci na kate-
chetów parafialnych otrzymają dyplom, który będzie jedną z podstaw do ubiegania się (w 
porozumieniu z proboszczem) o misję kanoniczną – możliwość nauczania w imieniu Kościo-
ła w katechezie parafialnej. 

 
Organizacja i nadzór merytoryczny: 

Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Katowicach (kontakt: ks. Roman Buchta) 
Archidiecezjalne Centrum Formacji Pastoralnej (kontakt: ks. Grzegorz Strzelczyk) 

Patronat: 
Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 

 
Uruchomienie studium jest realizacją postanowień II Synodu Archidiecezji Katowickiej, 

który zaleca tworzenie okazji do pogłębienia formacji świeckich oraz tak opisuje ideę ka-
techetów parafialnych: 

267. Zarządza się powołanie Archidiecezjalnej Szkoły Katechetów Parafialnych1 celem przygo-
towania osób świeckich do prowadzenia katechezy w parafii2. Do zadań katechetów para-
fialnych należą: 

a. wspieranie prezbiterów i diakonów w formacji wiernych; 
b. pomoc w przygotowaniu rodziców i chrzestnych do chrztu dziecka;  
c. pomoc w katechezie rodziców dzieci przed i po przyjęciu pierwszej komunii świętej; 
d. uczestnictwo w przygotowaniu kandydatów do bierzmowania oraz w katechezie dla rodziców 

i świadków; 
e. pomoc duszpasterzom w bliższym przygotowaniu młodzieży szkół średnich (ponadgimna-

zjalnych) do małżeństwa;  
f. uczestnictwo w animowaniu i prowadzeniu grup parafialnych i apostolskich, w organizowaniu 

kręgów biblijnych, kursów ewangelizacyjnych, pomoc w rekolekcjach zamkniętych. 

Program i organizacja 
Studium obejmować będzie cztery semestry po 120 godzin w każdym. 
                                                      

1 W ramach Archidiecezjalnego Centrum Formacji Pastoralnej. 
2 Sytuacja duszpastersko-katechetyczna domaga się, aby wypracować odpowiednie linie formacji katechetycznej 
dla poszczególnych kategorii katechetów: dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych, dorosłych i rodzin. Należy 
przygotować katechetów nie tylko do nauczania religii w szkole, lecz także do podjęcia różnych form pracy kate-
chetycznej w parafii. Por. Konferencja Episkopatu Polski, Dyrektorium katechetyczne Kościoła katolickiego w 
Polsce (2001), nr 152.  

http://www.skp.centrum.katowice.pl/
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W ramach przygotowania do posługi katechety parafialnego wymaganych będzie 80 godzin – 
chodzi o wszystkie zajęcia, które będą się odbywać w soboty – piątkowe będą miały charak-
ter uzupełniający.  

 
Program w skrócie (szczegółowy program w tabelkach niżej, s. 4 i następne): 

Pierwszy semestr: budowanie podstaw (wiara i objawienie, historia teologii i instytucji Kościoła, 
wprowadzenie do lektury Pisma Świętego i do teologii ksiąg Starego Testamentu oraz histo-
ria filozofii i jej oddziaływania na chrześcijaństwo. 

Drugi semestr: Nowy Testament i główne treści wiary (dogmatyka). 
Trzeci semestr: moralność chrześcijańska, bioetyka, katolicka nauka społeczna, wprowadzenie 

do liturgii i prawa kościelnego. 
Semestr czwarty: liturgia Eucharystii i innych sakramentów, duchowość chrześcijańska (oraz 

praktyczne przygotowanie do pracy z grupami w katechezie parafialnej). 
 

W każdym semestrze odbywać się będzie 10 spotkań (2 lub 3 w miesiącu):  
4 godziny lekcyjne w piątek, w godzinach 18.00-21.15 
8 godzin lekcyjnych w sobotę (z czasem na Eucharystię i przerwą obiadową):   
 9.00-10.30; 10.45-12.15  
  12.15-13.30 – msza św., przerwa obiadowa  
 13.30-15.00; 15.15-16.45 

 
Terminy w pierwszym semestrze (semestr wiosenny roku akademickiego 

2018/2019): 
22-23.02.2019 
01-02.03.2019 
15-16.03.2019 
22-23.03.2019 
29-30.03.2019 
12-13.04.2019 
10-11.05.2019 
17-18.05.2019 
24-25.05.2019 
31.05-1.06.2019 
 
Miejsce: gmach Wydziału Teologicznego UŚ, Jordana 18, Katowice (sala 401, IV piętro).  
 

Zapisy 
Chęć uczestnictwa w studium będzie można zgłaszać od 1 grudnia 2018 do 31 stycz-

nia (albo do zapełnienia 100 miejsc): 
− przez e-mail na adres: centrum.formacji@archidiecezjakatowicka.pl; 
− przez telefon: 519546012; 
− pocztą tradycyjną na adres Archidiecezjalne Centrum Formacji Pastoralnej, Ku-

ria Metropolitalna w Katowicach, Jordana 39, 40-001 Katowice; 
− przez formularz na stronie skp.centrum.katowice.pl . 

 
Osoby zapisujące się prosimy o podawanie następujących informacji: 

imię i nazwisko, parafia (diecezja), preferowany sposób kontaktu (e-mail, tel., poczta tradycyjna, 
chęć uczestniczenia w całości lub części [jeśli części, to jakiej?]), 
chęć zaliczania przedmiotów obowiązkowych w ramach Szkoły Katechetów Parafialnych oraz 

otrzymania dyplomu ukończenia Szkoły. 
 

http://skp.centrum.katowice.pl/


3 

Uwaga: zapisani uczestnicy będą mieli – w razie nieobecności na jakichś zajęciach – in-
ternetowy dostęp do nagrań. 

Koszty 
Koszty organizacji studium (wykładowcy + sale + drobne wydatki organizacyjne) wy-

nosić będą ok. 3-4 zł. od osoby za godzinę (w zależności od ilości osób, które wezmą udział 
– im więcej, tym taniej), czyli maksymalnie osoba/semestr 480 zł. 

Nie zamierzamy „sprzedawać usługi edukacyjnej” – będziemy prosić o złożenie ofiary w 
wysokości zbliżonej do kosztów (jeśli kogoś nie będzie stać – też może uczestniczyć, ofia-
rując, ile może; liczymy, że ci, których stać, ofiarują więcej i wesprą innych). Ofiarę będzie 
można złożyć:  

na miejscu (za całość semestru lub w dowolnych ratach); 
przelewem na konto Archidiecezji Katowickiej (darowizna z możliwością odpisu, więcej tutaj: 

http://www.finanse.mf.gov.pl/pit/ulgi/odliczenia-od-dochodu/darowizny/-
/asset_publisher/j25S/content/darowizny-na-kult-religijny); konto:  

  Archidiecezja Katowicka 
  BNP Paribas 77 1600 1055 1848 6348 7000 0003 
  w tytule przelewu: „darowizna na cele kultu religijnego – Szkoła Katechetów  

    Parafialnych” 

Program pierwszego semestru (całość – por. niżej, s. 6) 
Ogólnie (tematy): 
Dla kandydatów na katechetów parafialnych: zajęcia kończące się egzaminem oznaczone są literą 

„E”, na szaro zaznaczone są moduły obowiązkowe (odbywające się w soboty) – pozostałe są fakulta-
tywne (odbywające się w piątki, obowiązują kandydatów do diakonatu stałego). 

 
 ROK 1 SEMESTR 1 Godziny  

zajęć 
 Wprowadzenie w chrześcijaństwo (teologia fundamentalna: wiara, obja-

wienie, wiarygodność chrześcijaństwa) 
12 

E Zarys historii filozofii 20 
 Jak na chrześcijaństwo wpłynęli wielcy filozofowie?  8 
 Pismo Święte jako słowo Boże 8 
E Teologia Starego Testamentu: Biblijna historia Izraela i jego teologia 28 
 Teologia Starego Testamentu: Szczegółowa interpretacja wybranych tek-

stów ST 
8 

 Problem Jezusa historycznego i początków chrześcijaństwa 8 
E Historia teologii i instytucji Kościoła 20 
 Historia Kościoła w Polsce 8 

 
Szczegółowy (daty i obsada) 

termin piątek, 18.00-21.15 
(4 godziny) 

Sobota 9.00-12.15 (4 godziny) Sobota, 13.30-16.45 (4 go-
dziny) 

22-
23.02 

ks. Grzegorz Strzelczyk, 
Problem Jezusa histo-
rycznego i początków 
chrześcijaństwa [1] 

Ks. Grzegorz Strzelczyk, Wpro-
wadzenie w chrześcijaństwo (teo-
logia fundamentalna) [1] 

Michał Kapias, Zarys historii 
filozofii [1] 

1-2.03 br. Paweł Paszko, Pi- Ks. Grzegorz Strzelczyk, Wpro- Michał Kapias, Zarys historii 

http://www.finanse.mf.gov.pl/pit/ulgi/odliczenia-od-dochodu/darowizny/-/asset_publisher/j25S/content/darowizny-na-kult-religijny
http://www.finanse.mf.gov.pl/pit/ulgi/odliczenia-od-dochodu/darowizny/-/asset_publisher/j25S/content/darowizny-na-kult-religijny
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smo Święte jako słowo 
Boże [1] 

wadzenie w chrześcijaństwo (teo-
logia fundamentalna) [2] 

filozofii [2] 

15-
16.03 

br. Paweł Paszko, Pi-
smo Święte jako słowo 
Boże [2] 

Michał Kapias, Zarys historii filo-
zofii [3] 

Michał Kapias, Zarys historii 
filozofii [4] 

22-
23.03 

Aleksander Bańka, Jak 
na chrześcijaństwo 
wpłynęli wielcy filozo-
fowie? [1] 

Ks. Grzegorz Strzelczyk, Wpro-
wadzenie w chrześcijaństwo (teo-
logia fundamentalna) [3] 

Michał Kapias, Zarys historii 
filozofii [5] 

29-
30.03 

br. Paweł Paszko, , Teo-
logia Starego Testa-
mentu: Szczegółowa 
interpretacja wybra-
nych tekstów ST [1]  

Maria Miduch, Teologia Starego 
Testamentu: Biblijna historia 
Izraela i jego teologia [1] 

Maria Miduch, Teologia Sta-
rego Testamentu: Biblijna 
historia Izraela i jego teologia 
[2] 

12-
13.04 

br. Paweł Paszko, , Teo-
logia Starego Testa-
mentu: Szczegółowa 
interpretacja wybra-
nych tekstów ST [2] 

Maria Miduch, Teologia Starego 
Testamentu: Biblijna historia 
Izraela i jego teologia [3] 

Magdalena Jóźwik, Historia 
teologii i instytucji Kościoła 
[1] 

10-
11.05 

Aleksander Bańka, Jak 
na chrześcijaństwo 
wpłynęli wielcy filozo-
fowie? [2] 

Maria Miduch, Teologia Starego 
Testamentu: Biblijna historia 
Izraela i jego teologia [4] 

Maria Miduch, Teologia Sta-
rego Testamentu: Biblijna 
historia Izraela i jego teologia 
[5] 

17-
18.05 

ks. Grzegorz Strzelczyk, 
Problem Jezusa histo-
rycznego i początków 
chrześcijaństwa [2] 

Maria Miduch, Teologia Starego 
Testamentu: Biblijna historia 
Izraela i jego teologia [6] 

Magdalena Jóźwik, Historia 
teologii i instytucji Kościoła 
[2] 

24-
25.05 

Joanna Pakuza, Historia 
Kościoła w Polsce  [1] 
  

Magdalena Jóźwik, Historia teolo-
gii i instytucji Kościoła [3] 

Magdalena Jóźwik, Historia 
teologii i instytucji Kościoła 
[4] 

31.05-
01.06 

Joanna Pakuza, Historia 
Kościoła w Polsce [2] 

Maria Miduch, Teologia Starego 
Testamentu: Biblijna historia 
Izraela i jego teologia [7] 

Magdalena Jóźwik, Historia 
teologii i instytucji Kościoła 
[5] 

 

Program całości 
Dla kandydatów na katechetów parafialnych: zajęcia kończące się egzaminem oznaczone są literą 

„E”), na szaro zaznaczone są moduły obowiązkowe (odbywające się w soboty) – pozostałe są fakulta-
tywne (odbywające się w piątki, obowiązują kandydatów do diakonatu stałego). 

  ROK 1 SEMESTR 1 120   

  Wprowadzenie w chrześcijaństwo 
(teologia fundamentalna) 

12 
wiara, objawienie, wiarygodność chrze-
ścijaństwa 

3 

E  Zarys historii filozofii 20  5 

 
F Jak na chrześcijaństwo wpłynęli 

wielcy filozofowie?  
8  2 
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 F Pismo Święte jako słowo Boże 8  2 

E  Teologia Starego Testamentu  28 Biblijna historia Izraela i jego teologia 7 

 F  8 
Szczegółowa interpretacja wybranych 
tekstów ST 

2 

 F Problem Jezusa historycznego i 
początków chrześcijaństwa 

8  2 

E 
 Historia teologii i instytucji Ko-

ścioła 
20   5 

 F Historia Kościoła w Polsce 8  2 

      

  ROK 1 SEMESTR 2 120   

E 
 

Teologia Nowego Testamentu 12 
Teologia Ewangelii synoptycznych i Dzie-
jów Apostolskich 

3 

    12 Teologia Pism Pawłowych  3 

    8 Teologia pism Janowych 2 

 F  8 Listy: do Hebrajczyków, Piotra, Jakuba 2 

 
F Szczegółowa interpretacja wybra-

nych tekstów NT 
8 

przykłady kerygmatu, list do Rzymian 6, 
prolog ew. Jana 

2 

E 
 

Dogmatyka 16 
Bóg objawiony w Jezusie (o Bogu w Trój-
cy, chrystologia, pneumatologia) 

4 

    8 Bóg dla nas (soteriologia, charytologia) 2 

  
  12 

Bóg o nas (protologia, antropologia, 
eschatologia) 

6 

 
 

 12 
Bóg z nami (eklezjologia, sakramentolo-
gia) 

3 

 
F Historia powstania i szczegółowa 

analiza wybranych tekstów do-
gmatycznych 

24 
[Credo nicejsko-konstantynopolitańskie 
itd.] 

6 

      

  ROK 2 SEMESTR 1 120   

E 
 

Teologia moralna 12 
działający człowiek wobec wezwania Bo-
żego (t. moralna ogólna) 

3 

  
  24 

co mam czynić, aby osiągnąć życie? (t. 
moralna szczegółowa) 

6 

 F Rachunek sumienia 4  1 



6 

 F   16 Bioetyka 4 

    16 katolicka nauka społeczna 4 

 
F Szczegółowa analiza wybranych 

dokumentów nauczania społecz-
nego 

8  2 

E  Elementy prawa kanonicznego 20  5 

  Liturgika fundamentalna 8  2 

 F Ekumenizm i dialog międzyreli-
gijny z elementami religiologii 

12   3 

      

  ROK 2 SEMESTR 2 120   

E  Liturgika szczegółowa 12 zwłaszcza Eucharystia 3 

 F Liturgia sakramentów 4  1 

E 
 

Duchowość 16 
indywidualne życie wewnętrzne - rozwój 
i formy 

4 

  
  12 

formy wspólnotowe (sakramenty i sa-
kramentalia) 

3 

 F   12 przegląd szkół duchowości 3 

E  Katechetyka fundamentalna  12 natura, cel, funkcje i zadania katechezy  3 

E 
 Katechetyka materialna  

8 
biblijny, liturgiczny, eklezjalny i moralny 
wymiar katechezy 

2 

 
 Metodyka katechezy  

8 
animacja modlitwy wspólnotowej (cele-
bracje katechetyczne, katecheza liturgicz-
na – mistagogia) 

2 

E 
 Katechetyka szczegółowa  

12 
przygotowanie do sakramentów inicjacji i 
spowiedzi 

3 

 F Warsztaty katechetyczne 8 samoświadomość w komunikacji 2 

 F  4 animacja posługi charytatywnej 1 

 F   8 przygotowanie do małżeństwa 2 

 F  4 nowa ewangelizacja 1 
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